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egymás segitő kezét. Az indonéz ökumené két lelkes szervezőjének ne
vei is megemlitem: Rumaambi és Simon Marantika.
Néhány szó a batak evangélikus egyházról   Indonéziában él a legnagyobb

  ázsiai evangélikus egyház, majdnem 700 ezer tagot számlál a Huria 
   Kristen Batak Prot. Egyház, amely 1932 óta tagja az LVSZ-nek. A bata- 
  kok 2 milliós népe É. Szumtrában él a Toba tó vidékén. Az ő megtéri- 

tésük Ludvig Nommensen nevéhez fűződik /1834-1918/, aki több mint 
50 évig dolgozott közöttük nagy bátorsággal, mély hittel és szent 
élettel, elődeit, két baptista misszionáriust /Lyman, Munson/  megöl- 

  ték az akkor még kannibál batakok 1832-ben. Ő 1864-ben kezdett el dol- 
  gozni, 1878-ban befejezte a batak UT-ot, s az I. VH kitörésekor már  
  100.000 evangélikus keresztyén dicsérte az Urat! 1939-ig a püspök

/náluk eforus/ csak német lehetett. Ekkor hazahi vták a német misszio- 
náriusokat, majd japán megszállás és a későbbi szabadságharc alatt 
önállóvá lett a batak evangélikus egyház. -/1947-ben még javában 

   folyt a háború, amikor az EVSZ egy indiai orvost küldött D.R .Vili a m s  
szeméivé ben, aki orvosságot és önzetlen barátságot vitt, az első új
fajta külföldi segitséget, ahogy az indonézek nevezték./

A batak egyház 1951-ben kérte felvételét a világszövetségbe. Hit- 
vallási nehézségek voltak, mert ők csak Luther kis kátéját fogadták 

   el addig, hiszen uniált egyházi háttérből jöttek /Hajnal misszió/.
Az ÁH. helyett saját hitvallást fogalmaztak, ennek a hitvallásnak az 
alapján vették fel az EVSZ-be. 1.100 gyülekezetben 160 lelkész szol- 

  gál és sokszáz levita tanitó hirdeti az ig ét. Dr. Sikombing az eforu- 
suk, T arutungban van a székhelye. 1956-ban 40 evangélikus teológus 

  végzett Siantarban! 2 kórházuk és 28 klinikájuk van. Híresek komoly 
tanitóképzésükről. Batak evangélikus tanitók mindenütt tanitanak az 
országban. Van egy egyetemük is, az ú.n. Nommensen egyetem, három fa-
kultással. Persze az ő életük sem problémamentes: az önfenntartás, 
a városiasodás, a vezetőképzés, új egyházi épületek építésének kér
déseivel kell szembenézniük. Főleg az indiai evangélikusság felé for
dulnak nagy reménységgel testvéri segitségért és megértő tanácsért.

Ebben a távoli világban testvéreink élnek. Közüttük az ige hirdet- 
tetik. a szentségeket kiszolgáltatják és azt hisszük, hogy urunk 
igéretei ott sem hiábavalók!
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XIX.
Megszűnik-e a római katolikus könyvindex?

Vatikáni forrásból származó hirek szerint XXIII.János pápa azt 
tervezi, hogy a r.kat. egyház 400 éves tiltott könyvei jegvzékét,az 

  ú .n. indexet alaposan revideáltatja a modern követelményeknek meg- 
felelően, s figyelmbe véve a mai szellemi helyzetet, esettleg meg is 

  szünteti az egészet. Ehhez az érdekes hirhez fűzünk néhány szavas 
  kommentárt mai ökumenikus hiradónkban. Protestáns fül számára nem 

sokat mondó ez a szó: index. Annál többet jelent azonban r.kat. test- 
véreinknek. Ha a reformáció nem is a szellem kiszabadulása volt csu
pán a középkori béklyókból, hanem ennél jóval több, mégis igaz, hogy

   a protestantizmus  nem ismert    soha jegyzéket, amely tiltotta volna 
   bármely művel olvasását, s igy korlátozta volna a szellem szabadságát. 

De lássuk, mi is az index, mióta van meg, milyen jűvek olvasását tiltja?
  400 esztendővel ezelőtt, 1559-b m  IV.Pál pápa bocsátotta ki elő-
szor a tiltott könyvek jegyzékét. Később a Szentszék 1571-ben egy kü- 
l ö n  h i v a t a l t  / c o n g r e g a t i o t/ létesitett, amely csak ezzel a kérdéssel  

  foglalkozott azóta is. 1917-ben  megszűnt ez a hivatal, azóta a Szent-
  szék megbizottja végzi a munkát, s jelenleg Msgr Mario Crovini veze- 
  tésével. Háromféle okból tilthatjuk meg könyvek olvasását:



1. A könyv eretnek, 2. A könyv erkölcstelen 3. A könyv kifogásolható.
Ilyen esetekben nem szabad ráütni a "nihil obstat” jelzést. /Nihil 
obstat = semmi akadálya a kiadásnak./ Római katolikusoknak az indexre 
tett könyveket nem szabad olvasniuk, kivéve, ha erre különleges enge- 

 délyt kapnak tanulmányi vagy egyházi érdekből. Ha ezt a tilalmat meg- 
  szegik, rk. egyházjog szerint főbenjáró bűnt követnek el: engedetlen-   
  séget a pápa iránt és ezért excommunicatio jár vagy járnat.

A  Vatikán indexének addig 31 kiadása volt, utoljára 1948-ban jelent 
 meg 508 oldalon. Még magas egyházi körökben is úgy beszélnek a leg- 
  utóbbi időben már az indexről, mint ami már anaxronisztikus, vagyis 
idejétmúlt, már csak azon az alapon is, hogy a 6000 fölsorolt mű 17.

  18. és 19. sZd-i iró alkotása, s a legtöbb ember számara úgysem el- 
érhető. XIII, Leó pápa 1881-ben számos akkor már ismeretlen könyvet 
levett az indexről, de még igen sok maradt igy is. Nagyon sok olyan 
könyv van ma is indexen, ami legfeljebb szaktudósokat érdekel, és 
egy-két könyvtárban található meg csupán az egész világon. 1948 óta 
csak egynéhány könyv került indexre, ezek között megemlitjük Andre 
Gide valamennyi munkáját. Jean Paul Sartre könyveit és valamennyi 
marxista kiadványt. Az utóbbiakat még az előző pápa 1949 jún.28-án 
an block tette indexre. Az érdekesség kedvéért megemlitjük, hogy az 
indexen nemcsak könyvek, hanem képek és szobrok is szerepelnek, a- 
melyek nem felelnek meg a hivatalos rk. izlésnek.

Az index elleni rk. hangok egyik csoportja főleg azt kifogásolja, 
hogy az indexre került könyvek puszta fölsorolása még nem magyarázat 
megfelelő indoklás nélkül. Ez vak engedelmesség megkivánása lenne,amit 
legfeljebb egy-két szerzetesrend fogad a pápának. Egy másik gyakori 
kifogás az is, hogy a világirodalom sok értékes könyve is tiltott te
rületté lett még éretthitű rk-ok számára is; nem beszélve az egész 
prot. teológiai irodalomról. Egy harmadik kifogás az, hogy az indexet 
latin nyelven adták ki mindig /újabban olasz előszóval/, igy csak a 
papok és egy-két tudós érthette, aki még ma is tud latinul. Egy követ
kező gyakorlati kifogás szokott lenni, hogy a világon alig van könyv- 
üzlet,ahol számon tartanák a római indexet, illetve ismernék azt,vagy 
egyáltalán meglenne és a vevők rendelkezésére állana. Maga Msgr Crovi-
ni is megemlitette egy legutóbbi nyilatkozatában, hogy nem győzik az 
olvasást, őt és három beosztott paptársát teljesen lefoglalja a leg
nevesebb rk.  irók könyveinek elolvasása és nem tudnak időt szaki- n

i arra, hogy mást is elolvassanak. Óriási apparátust keli foglal- 
koztatni és szinte teljesen fölöslegesen.

A pápának ez a mostani rendelkezése kapcsolatban áll  azzal a 
törekvéssel, amiről már egyszer hirt adtunk ökumenikus hiradónkban./3./ 
XXIII.János pápa -úgy látszik - lépést akar tartani a korral, figyelem
be veszi a modern problémákat, korunk szellemét, a XX.szd követeléseit, 
a különösen azokat a területiket veszi revizió alá, ahol a rk.egyház 
sok támadást kénytelen elszenvedni. Ő úgy látszik azon igyekszik hogy 
a támadási felületeket nagy mértékben csökkentse és a r.k. hivek szel
lemi helyzetét elviselhetővé tegye a XX.szd második felében.

Ma már Róma  is érzi, hogy az a gyámkodása, ami a XV. és XVI.szd-ban 
még sokak szemében elfogadható volt, föltétlenül idejétmult. Az egy- 
h áznak nem uralkodnia kell a lelkeken,hanem szolgálnia kell, nem az a 
feladata, hogy csőszként vigyázzon a hiveire, hogy kordában tartsa őket,vagy hogy gyermekként kezelje. A mi megitélésünk szerint a ker. emberekkézbevehetnek mindenféle könyvet, ha valóban van hitük, nem fog ártaninekik, sőt edzi meggyőződésüket. Az az érzésünk, hogy az index 400 év-vel ezelőtt félelemből született, és azóta is a félelem táplálta. A mihitünk szerint Isten ügyét nem kell félteni, Istennek nincs féltenivalója, Őt magát különösen nem kell féltenünk. Erős Isten Ő. Gyer-mekes naivságnak tartjuk, ha mi akarjuk védeni az Ő ügyét. Őt az igaz-ságtól nem kell félteni, hiszen Ő maga az igazság és az Ővé az igazság.Ezért örülünk meg olyan hirnek, amely arról szól, hogy esetleg megszűnika rk. könyvindex.  
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